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Trung Quốc - Covid-19 : Tình hình « cực kỳ nghiêm trọng » tại Bắc Kinh 

Chính quyền thành phố Bắc Kinh vừa thông báo có thêm 27 người bị nhiễm 

Covid-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm mới trong 5 ngày qua lên 106. 

Trước báo giới, phát ngôn viên tòa thị chính tuyên bố Bắc Kinh đang lao vào 

« một cuộc chạy đua với thời gian » để chống virus corona chủng mới. 

Điểm xuất phát đợt dịch Covid-19 mới chính là chợ bán sỉ Tân Phát Địa (Xinfadi), 

một trong những chợ lớn nhất châu Á, nơi mà virus đã được phát hiện vào tuần 

trước. Từ đó đến nay, bốn chợ khác của thủ đô Bắc Kinh cũng đã đóng cửa toàn 

bộ hoặc một phần, trong khi đó khoảng 30 khu dân cư nằm gần các chợ đó đã bị 

cách ly.  

Bắc Hàn 'làm nổ tung văn phòng liên lạc' với Nam Hàn 

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bắc Hàn lại đe d a có hành động quân s  tại 

biên giới giữa hai miền. 

Văn phòng liên lạc, nằm trên lãnh thổ Bắc Hàn, được mở năm 2018 để giúp hai miền 

Triều Tiên liên lạc. 

Từ tháng Một, văn phòng này được b  trống vì dịch Covid-19.                             

(BBC, 16 tháng 6 2020) 

EU lên kế hoạch đối thoại với Mỹ 'để đối phó với sự lấn lướt gia tăng của TQ' 

Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch tổ chức một cuộc đối thoại song phương 

với Hoa Kỳ để đối phó với s  lấn lướt ngày càng tăng của Trung Quốc, theo SCMP. 

Đại diện Cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và  n ninh cho hay sau cuộc điện 

đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Hai 15/6.                          

(BBC, 16 tháng 6 2020) 

  ng đ  đư ng  iên Trung- n   a l nh  n       giết 

Quân đội  n nói  các s  quan cao cấp của hai bên đang h p để tháo g  tình thế , và 

nói cả hai bên đều chịu thương vong. 

Trung Quốc phản ứng bằng việc kêu g i  n Độ không có các hành động đơn phương 

hoặc gây xáo trộn tình hình, hãng tin Reuters tường thu t. 

Trung Quốc cũng cáo buộc  n Độ là đã vượt qua đường biên và tấn công lính Trung 

Quốc, theo hãng tin  FP. (BBC, 16 tháng 6 2020) 

Căng thẳng Mỹ - Trung và  a kiểu chiến tranh có thể xảy ra 

Từ những điểm nóng địa chiến lược ở Biển Đông cho đến Đài Loan, rồi chiến 

tranh thương mại, tiền tệ, và công nghệ, xác suất đối đầu M  - Trung dường như là 

khá cao, th m chí một số chuyên gia cho rằng là không thể tránh kh i. 

(RFI, 15/06/2020) 

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3089178/eu-plans-dialogue-us-deal-chinas-growing-assertiveness


Biển  ông: TQ phản ứng trước  a nhóm mẫu hạm Mỹ 

Hôm thứ Năm tuần trước, ba mẫu hạm sử dụng năng lượng hạt nhân cùng nhóm các 

tàu tuần dương hạm và khu trục hạm hộ tống đã đi vào vùng biển được đánh giá là 

nhạy cảm chiến lược đối với Trung Quốc đại lục. 

Ngay l p tức, Bắc Kinh phản ứng mạnh m . 

Truyền thông Trung Quốc nói nước này s  không lui bước trong việc bảo vệ các lợi 

ích của mình ở khu v c.  (BBC, 15 tháng 6 2020) 

H i nghề cá Việt Nam: ‘Trung Quốc ngang ngược và vô nhân đạo’ 

 Đây đều là những hành động ngang ngược, vô nhân đạo. Lần trước là đâm chìm tàu, 

bắt ngư dân và ngăn tàu cá khác đến cứu. Lần này cũng húc tàu ngư dân Việt Nam, 

vớt ngư dân lên tàu và cướp bóc tài sản , ông nói. 

Quả  om nổ chậm tại Trung Quốc : 70 triệu ngư i thất nghiệp 

Tuy mỗi chuyên gia có đánh giá khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý ở một điểm : 

tác động xã hội của đại dịch vô cùng lớn. Các nhà phân tích của UBS ước tính từ 

70 đến 80 triệu người Trung Quốc đã bị mất việc, hoặc không thể làm việc vào 

cuối tháng Ba, nhiều tuần lễ sau khi lệnh phong t a được d  b . Trong một báo 

cáo mới đây, bà Uông Đào (Tao Wang) cho biết « Thị trường lao động được cải 

thiện với các hoạt động được tái lập, nhưng áp lực vẫn đè nặng ». 

 


